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E n h a v o :

Saluto el Martin. Martin kaj ĝia Muzeo. — Martin kaj ĝia evoluo.
Matica slovenska — konstruanto de socialismo. — ,,Ĝardeneto de 

Turiec.“

I n f o r m o j
V Ĉs. vybore obrancov mieru sŭ traja 

esperantisti (zo Slovenska akad. maliar 
Martin Benka, nar. umelec).

Sŭtazime! Miestna skupina SES 
v Martine zaviedla sŭfazenie medzi 
ĉlenmi. Boduje sa: ŭĉasf na schodzkach, 
presna dochadzka, ŭĉinkovanie (pred- 
nes \ lastneho esperant. textu sa boduje 
\ yŝŝie, cudzieho nizŝie). 0 ŭĉasti sa 
vedie presnv zaznam a prave tak 
i o ŭĉinkovani. Kazdy sa vŝak moze 
uplatnit’ i v takzv. 5-minŭtovke.

Nerekiamujte 11—12 ĉislo: budeme 
lio inocf rozoslaf az nam tlaĉiaren doda 
24-strankovŭ obrazkovŭ prilohu (80 
obrazkov) Sprievodneho textu je na 
8 stra.nok, je uz hotovy, ale hlbko- 
tlaĉove oddelenie je prefazene pracou.

Esperantske knihy dnes velmi fazko 
dostaf. Ak chcete lacno ziskaf mnoho 
dobreho a zaujfmaveho ĉitania, objed- 
najte si minule roĉniltp Esperantisto 
Slovaka. Dodame Vam ieh, kym zaso- 
ba staĉi, za snize,nŭ cenu <11. roĉ. Kĉs 
20.—. 111. a IV. roĉ: po Kĉs 35:— 
Slov. esp. ŭstav, Martin, Slovakotour.

Oprava: s\n 1’. Rosu sa menuje Bra- 
nislav a inanzelka Etela.

de SES:
Clenske poplatky na rok 1951:

riadnv ĉlen (s ĉasopisom) Kĉs 100. .
ĉlenstvo bez ĉasopisu Kĉs 60.—, ĉlen- 
stvo v odbore mladeze (do 18. r. bez 
ĉasopisu) Kĉs 24. . ĉasopis „Esperan-
tisto slovaka“ na rok Kĉs 70.—, do 
cudzinv na oznamenŭ adresu Kĉs 80-

Kazdŭ trvalŭ zmenu adresy hlaste 
lined’ redakcii ĉasopisu „ES“ a SES-OF! 
Adresa: Martin. Slovakotour.

Schodzky naŝich skupin:
Liratislava: Kazdŭ stredu o 20. liod. 

v Modrom salonku YMCA, Malinovskeho.
Kosice: kazdŭ stredu o 19.30 v uĉ- 

novskej ŝkole (Modlitebna 1).
Lipt. Sv. Miltulds: kazdŭ stredu o 19. 

hod. v klubovni Slovakotouru.
Martin: Kazdŭ stredu o 17. hod. 

v Klubovni ZK MS, Matica slovenska. 
1. posch. ĉ. dv. 14. ,

Trenĉin: Kazdy ŝtvrtok od 17. do 
19. hod. v klubovni ZK ROH v spo- 
loĉenskom dome Meriny, n. p., Pod 
Sokolicami.

Ak vo vaŝom bvdlisku niet. esperant- 
skeho klubu, zŭĉastnuje sa aspon obĉas 
na schĉdzkach klubu najblizŝieho.



ESPERANTISTO SLOVAKA (adresa: Martin, Slovakotour), ĉasopis Slov. esperantskĉho 
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16 respondkuponoj aŭ egalvaloro en Esperantaj libroj.
Tlaĉiaren — Presejo: Tlaĉ. zavody TATRAN, n. p., Martin.

Ako propagovaf?
Mnohi prihorlivi samideani si mvslia. 

ze propagovat’ ,naŝu vec znamena ehv- 
tif ĉloveka. rozpravaf mu tolko o es- 
perante (a obvĉajne Zveliĉovat’ jeiho 
lahkosf), az ŭboziak kapituiuje. kŭpi 
si od nas uĉebnicu, pripadne vyplni 
prihlaŝku do organizacie. Sŭ ŝfastni. ze 
ziskali zase niekoho. To je omvl 
takeho ĉloveka sme obvĉajne navzdv 
stratili pre naŝu vec. lebo sme ho 
priam otravili.

Nikdv nebudme nasilni, no vvtrvali. 
pokojni: znaŝajme s ŭsmevom i hlŭpe 
narazkv a vvvracajme ich sluŝ(ne, ale 
rozhodne faktami. Pravda, napred ich 
musime sami poznaf. Stalo sa mi uz 
viac raz. ze som rozpraval posmeŝkarom 
o esperante. o hnuti. o moznostiach: 
ukazal som im ĉasopisy, listv. podal 
dokazv; tvmto vŝetkym, ale najma po- 
kojom a dobrou naladou som tak otria- 
sol ich nepriatelskym postojom. ze sa 
vvvinul celkom vaznv rozhovor a od- 
chadzali. aj ked’ nie presvedĉeni. aspon 
informovani.

Verejnosf je eŝte velmi neinformo- 
vana o naŝej veci. Medzi neinformova- 
nymi nemozeme najsf stŭpencov a po- 
kŭŝaf sa o to je iba mrhanie silami. 
Podat’ neesperantistom dokaz o pouzi- 
telnosti espera(nta je viac ako vela 
reĉnenia. Verejnosf musi o nas napred 
vedief, musi vidief naŝu pracu a potom 
nas bude i podporovaf. alebo aspon

nebude robif prekazkv naŝim snaham. 
A to uz bude velkv ŭspech. lebo do- 
teraz nam najviac chvbalo pochopenie. 
Ziskaf ho je prva ŭloha naŝej pro- 
pagacie. E. T7. T.

Zpravu o ĉinnosti, velmi zaujimavŭ 
a obsaznŭ, vvdala Miestna skupina SES 
v Trenĉine. Zraĉf sa z nej nielen pri- 
kladna iniciativnosf a obetavosf vedŭ- 
cich samideanov. najma Jana Lamaĉku, 
ale i zaujem a vytrvalost’ ĉlenstva. 
Blahozelame!

Slovakotour v Bratislave (Reduta) 
\ vdal esperantskv prospekt o Bratisla- 
ve. Pvtajte si pre svojich zahraniĉ. 
dopisovatelov. alebo oznamte presne 
adresv.

Ĉe sanktaj akvoj, II. Sainideani. ktori 
si objednali 1. diel tohto romanu a 
eŝte nemajŭ 11. diel, nech si ho lnied 
objednajŭ u SEL Cena 54. Kĉs vy- 
platene poŝtou. Ce,nu poŝlite vopred 
slozenkou S-9615. Slov. esp. ŭstav. 
Martin. Na slozenke poznaĉte. za ĉo 
platite. Prvy diel uz nemanie!

Upozornujeme, ze chvstane prekladv 
zo slo\. literatŭrv do esperanta vvjdŭ 
\ nakladatelstve TATRAN v Bratisla- 
ve. Neobjednavajte ich u Slov. <‘sp. 
ŭstavu. Knihv eŝte nevvŝlv.

Taktiez vo veci Kultura Revuo sa 
musite obracaf priamo na Poverenictvo 
informacii a os\ety. Bratislava. Okto- 
brove nam. 12,
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Saluto el Martin
Multaj niaj eksterlandaj legantoj pensis, ke „T. S. Martin‘‘ estas nomo 

de redaktoro aŭ eldonanto, ĉar siajn leterojn ili ofte adresadis al Sin- 
joro T. S. Martin en ĈSR. Tamen Martin ne estas persono. sed urbo!

La mallongigojn „T. S.“ ni riskis jam antaŭ jaroj, kiel plisimpligon 
por eksterlandanoj kaj en la unua tempo la poŝto serĉis nin tra la tuta 
Respubliko, ĝis fine ĝi alkutimiĝis, ke „T. S.“ signifas „Turĉiansky 
Svaty“ (pron. Tz/rĉjanski Sveti) Martin, Skta Martino de Turiec (T/zrjec).

Kvankam la nonm de nia urbo, rilate al sia longeco, ne reprezentas 
mondrekordon. tamen la eksterlandanoj kripligadis ĝin ĉiamaniere. Tuj 
skribis pri Turka (Turccpie) Svaty Martin. Amika redakcio de turisma 
revuo en najbara Hungarujo, tituladis ĝin: Turxisnackey Svatev Martin.

Kio estas la kaŭzo de la ĉi-jara forfalo de la mallongigoj. resp. atri- 
butoj de nia urbo? La evoluo! Malgranda urbeto kreskis je konsiderinde 
granda urbo per aliĝo de najbaraj urbeto kaj vilaĝoj. kiuj fariĝis ĝiaj 
antaŭrboj. Tiamaniere ekestis novaj loko-nomoj: Martin-Vrŭtkv. Martin- 
Priekopa ktp. Turĉianskv Svatv Martin-Vrŭtkv, Turĉianskv Svatv 
Martin-Priekopa ktp., estus iomete longaj nomoj. kvankam ankaŭ ili 
ne signifus mondrekordon, ĉar ĝin certe kaj fikse tenas vilaĝo en Kim- 
rujo, nomata Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwll-llantysiliogo- 
gogoch = Parolio de Skta Mario apud Arboj Blankaj Avelujoj kaj apud 
Akvofalo-Parolio de Skta Tisilio ĉe Ruĝa Kaverno (LL en LLan pro- 
noncu kiel angla „th“, aŭ hispana „z“).

La signifo de la kuniĝo evidentiĝas jam el jena unusola ekzemplo. 
En antaŭaj tempoj la urbo vane klopodis atingi aŭtobusan komunikon 
kun urbeto Vrŭtkv. Tion ne permesis la Ŝtataj Fervojoj, ĉar temis pri 
komuniko inter du urboj, eĉ paralele al la fervojlinio! Post la kuniĝo 
la Fervojoj jam ne kontraŭstaris, ĉar temis pri komuniko enurba. Tial 
nuntempe inter Martin kaj Vrŭtky oni povas veturadi ne nur per ŝtata 
fervojo, sed ankaŭ per urbaj aŭtobusoj.

Urbeto Martin estis unue centro de Turiec, unu el la plej malgrandaj 
departementoj. Post ilia ĉesigo ĝi fariĝis centro de unu el la plej gran-
daj distriktoj. Tamen la evoluo postulis ankaŭ la forigon de 
distriktoj kaj nuntempe en Turiec troviĝas jam du distriktaj 
Martin kaj Turĉianske Teplice (pron.: T?/rĉjanske Tjeplice).

grandaj 
centroj:
Eliz
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Konstraajo de Matica slovensloi (Patrineto Slovakaj

La plej nova pavilono de Ŝtata malsanidejo Ŝtata c/imnmio - flanka vido



Martin kaj gia Muzeo

Martin, ĉirkauita de montoj, kuŝas en valo kiel perlo, kies brilantaj 
radioj trapenetras la tutan Slovakion. Kvankam malgranda, ĝi estas 
grava kultura centro de Slovakio, ĉar en ĝi troviĝas Matica Slovenska, 
diversaj institucioj de tutlanda signifo kaj Slovaka Nacia Muzeo. Unu- 
vorte: Martin estas la patro, zorganta pri ĉiuj siaj infanoj, eĉ se kelkaj 
el ili superkreskis lin, sian paĉjon.

Unue mi vizitis la muzeon. Sur monteto staras belega, granda, nova 
konstruajo kun surskribo: Slovenske Narodne Mŭzeum.

Min pleje interesas popolarto, naciaj kostumoj, ceramiko kaj metio 
kaj tial mia afabla gvidantino venigis min en la sekcion de folkloro. 
Enirinte en la ejon, ŝi suprentiris la rulkurtenojn kaj tra la fenestro 
sunlumo plenradiis la salonon. Sur nekapteblaj lum-ondoj, kvazaŭ sur 
senfina oceano fluis kaj balanciĝis abundeco de koloroj. Mi estis tiel 
ravita, ke mi vidis nur la pasintecon en tuta ĝia beleco. Nur en senpera 
proksimeco oni povas plene pritaksi la nekoncepteblan komplikitecon 
de la plej diversaj ornamaĵoj kaj detaloj.

Mi troviĝis en vilaĝo kun lignaj dometoj kaj sonorilejo, kampa kruco, 
muelejo, paŝtista kabano, brikbakejo, farbejo ktp.

Ĉiu objekto estas belege prilaborita, ĉiu konstruaĵo havas delikatajn 
ornamaĵojn; ĉiu fenestra submuraĵo, ĉiu septo de la pordoj estas majstra 
verko de nekomparebla delikateco kaj ĉarmo. Ili ne estas nur mekanikaj
ornamaĵoj, en ĉio estas emocio kaj moviĝemo. La fantazio de la vila-
ĝanaj gemajstroj havis liberan kampon: oni ne povas imagi pli perfek-
tan kunfandiĝon de ĉiuj detalaĵoj.

i estas unika en sia 
superanta kaj ven-

La samon mi povas diri pri la ceramika arto: ĝ 
beleco. Ĉie speguliĝas la homa kre-forto, ĉiupaŝe 
kanta la materion.

La staturoj en belegaj naciaj kostumoj aspektas kiel vivantaj homoj, 
kiujn malica sorto rigidigis ĝuste en tiu stato, en kiu ili troviĝis. Mia 
fantazio ilin denove revivigas kaj antaŭ miaj okuloj la vilaĝo svarmas 
per aĝuloj, infanoj, gejunuloj, gefianĉoj en gaja kuneco. . .

Jes, kulturo, kiel valoro, devas resti poreterne!
Milda Jakubcovd
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Slovaka Nacia Muzeo

Dekstre:
popola arkitekturo

Sube: 
okcident-slovaka 
popolĉambro

Sube dekstre: 
antikvaj abelujoj 
(monda rarajo)



Unuamaja politika marŝo Konstruado de domoj por laboristoj

Marfin kaj ĝia evoiuo
Martin, la ĉiama lulilo de nacia revi- 

vigo. en sia evoluo estis ĉiudirekte 
inalhelpata flanke de la feŭdalaj kaj 
pli poste kapitalismaj reĝimoj. Post la 
unua liberiĝo en 1918 ĝi fariĝis nacia 
kultur-centro sur konservativa bazo 
burĝara. Dum la dua mondmilito ĝi 
orientiĝis al Soveta Rusujo, kun kies 
idea kaj materia helpo ĝi proklamis — 
jam la 25-an de aŭgusto 1944 — Nacian 
Revolucion kontraŭ la faŝismaj okupan- 
toj. Nek la duraj heroaj bataloj, nek la 
senmezuraj oferoj rompis la Revolu- 
cion post ĝia dumtempa subpremo: ĝi 
vivis plu en la fidelaj batalantoj por 
la libereco kaj rajtoj de la ĉelia kaj 
slovaka popoloj.

Post la dua liberigo pere de la So- 
veta Armeo, Ĉehoslovaka Arme-korpu- 
so kaj rumana taĉmento. la komencaj 
malhelpaĵoj estis venkitaj kaj en fe- 
bruaro 1948 la slovaka popolo, deve- 
nanta 95 °/o-e el laborantaj tavoloj, de- 
jetis la bremsantojn de la progreso. 
Nuntempe urbo Martin kaj ĝia tuta ĉir- 
kaŭaĵo apartenas al modelaj konstru- 
antoj de la ŝtato kaj socialismo. Apud 
kulturaj kaj artistaj institucioj — helpe 
de la registaro de ĈSR ■— evoluas 
ankaŭ ĝia industrio, en kiu ne estos 
plu ekspluatata kaj mizeranta, malsa- 
tanta homo, ĉar ĉiuj geviroj povas 
perlabori kaj sekurigi sian ekziston.

J. Ch.

Elmontra fenestro de SlovakotourNacia lernejo unuagrada



Mafica slovenska — konsfruanto de socialismo

La fondo de Matica slovenska en 1863 estis la sekvo de naci-reviviga 
movado, gvidata de nacie konscia tavolo de la burĝaro, sed sian mora- 
lan forton ĉerpanta el la klopodoj liberigi la laborantaron el sub sen- 
kompata materia kaj spirita ekspluatado.

La plej urĝaj problemoj tiutempe estis: unuigi la por-naciajn labo- 
rantojn, plialtigi la klerigon de la popolo kaj plibonigi ĝian materian 
situacion. Kompreneble, en la tiama duonfeŭdala Hungarujo dum socia 
kaj nacia subpremadoj ne ekzistis favoraj cirkonstancoj por evoluiĝo, 
ĉar al Matica slovenska ne estis permesite fondadi lokajn filiojn kaj 
pere de ili efektivigadi popoledukan laboron. Malgraŭ tio la jarkun- 
venoj de Matica slovenska fariĝis forumo, kie estis formulata la politika 
kaj kultura programoj de la nacio. Krom scienca laboro Matica slo- 
venska zorgis ĉefe pri popoledukado, precipe pri problemoj koncernan- 
taj ekonomion. Sed la reakciularo, kiu ekregis post la aŭstria-hungara 
kompromiso, ĉesigis en 1875 ankaŭ la agadon de Matica slovenska, 
timante la popolan movadon, kiun ĝi estigadis.

Tuj post la estiĝo de la unua Ĉeĥoslovaka Respubliko Matica slo- 
venska transprenis la zorgojn pri servado al la plej bazaj kulturbezonoj. 
Pro neekzisto de scienca centro en Slovakio, ĝi (MS) favoris la orga- 
nizadon de naciaj scienco kaj arto, eĉ malprofite al aliaj gravaj bezonoj, 
kia estas ankaŭ la konkrete planataj kleriga kaj popoleduka laboroj. 
En tiu ĉi aspekto Matica slovenska estas la vera bildo de malgranda 
kultura diferenciiteco en la epoko de kapitalismo.

Post la liberigo en 1945, sed precipe post la venko en februaro 1948, 
dank' al la instruo de la grandaj genioj de socialismo, precipe de J. V. 
Stalin, kulturo ricevas signifoplenan rolon en la konstruaj klopodoj de 
la laboranta popolo. Matica laŭplane enviciĝas en la konstruan so- 
cialigan programon de la slovaka popolo: ĝi transdonas la organizadon 
de scienca laboro al Slovaka Akademio de Sciencoj kaj Artoj en Bra- 
tislava kaj ĝi mem dediĉas sin al popoledukaj kaj klerigaj taskoj. ĉiaĵ 
konkretaj klopodoj direktiĝas al aktualaj bezonoj: plialtigi la aktivecon 
de la laboranta amaso en plenumado de la Kvinjara Plano, surbaze 
de ĝia plialtiĝinta vivnivelo plialtigi ankaŭ la nivelon de ĝia klereco 
kaj tiel helpi ĝin en ĝia granda lukto por pli bonaj vivo kaj estonteco.
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Turistaj kabanoj en Malgranda Fatra: 1. sur Magura. 2. sur Martinaj Nudmontoj

Sur pĝ. 24: Ŝtataj banejoj en Turĉianske Teplice (parta vido)

Tiujn ĉi taskojn Matica slovenska realigas en siaj du sekcioj: en la 
Sekcio por arta edukado, kiu organizas kaj arte kaj idee direktigas la 
amatoran artan aktivadon, kaj en la Sekcio por popularigo de scieucoj.

La Sekcio por arta edukado konsistas el kvin centroj de amatoraj art- 
rondetoj. La Centro de amatoraj clramgrupoj havas jam longjaran tradi- 
cion kaj hodiaŭ ĝi organizas 1260 grupojn de amatoraj teatristoj. La 
Centro de amatoraj kanttioroj zorgas pri la progresigo de la popola 
fiorkantado kaj zorgas pri 320 organizitaj kantfioroj. La Centro de ama- 
toraj orkestroj, kreita antaŭ relative mallonga tempo, organizas popol- 
ajn muzikistarojn, kies nombro jam superis la ciferon 240. La Centro 
de folkloraj dancgrupoj, organizanta 70 grupojn, zorgas pri kulturado 
de popolaj dancoj. La Centro de marionetaj amatoraj dramkluboj, zor- 
ganta pri 60 organizitaj kaj pli ol 200 neorganizitaj dramgrupoj, kul- 
turantaj la arton de pupa teatro per pend-marionetoj kaj fingraj mario- 
netoj, samdirektas la laboron de la slovaka marionetistaro. Ĉe ĉiu el 
la kvin centroj ekzistas konsilantaro, konsistanta el siafakaj spertuloj. 
La centroj laboras laŭplane kaj influas la vivon en koncerna artfako 
pere de kursoj kaj kursaroj, en kiuj estas edukataj novaj adeptoj aŭ 
gvidantoj por la grupoj. Tiuj ĉi centroj organizas krom kursaroj distrik- 
tajn, regionajn kaj landajn konkursojn kaj t. n. konkurson de aktiveco. 
Ankaŭ laborkonferencoj helpas direkti la laboron. La eldonaĵoj de la 
Sekcio por arta edukado senpere koncernas la problemarojn de la unu- 
opaj centroj. Estas eldonataj monataj revuoj Nia Teatro (por dram- 
grupoj kaj marionetistoj) kaj Muziko-Kanto-Danco por la ceteraj tri 
centroj. Krom tio estas eldonata faka literaturo kaj tri serioj da teatraĵoj.



fariĝas 
en kon-

Ĉ.

urista kabano ĉe Boriŝov-monto en Granda Fatra

La Sekcio por popularigo de sciencoj konsistas el kvar fakoj: Fako 
por kulturaj sciencoj, Fako por natursciencoj, Fako industria kaj Fako 
terkultura. Ĉe la unuopaj fakoj kreiĝas grupoj cle popularigantoj, kon- 
sistantaj el konataj scienculoj kaj klerigaj laborantoj, kiuj peradas la 
novajn rezultojn de la koncerna grupo de sciencoj al la laborantaro. 
Krom tiuj ĉi grupoj estas ĉe ĉiu fako organizataj konsilantaroj, kiuj 
direktas la laboron.

Praktika laboro estas farata en la t. n. lego-rondetoj, kiuj estas orga- 
nizataj ĉe lokaj filioj de amas-organizoj. precipe ĉe Unuecaj Terkul- 
turistaj Kooperativoj. Gis nun ekzistas proksimume 620 tiaj rondetoj. 
La konkretan laboron de la sekcio helpas la periodajo Nia laboro, enha- 
vanta labormaterialojn por solenajoj, festoj. akademioj kaj pri aktualaj 
problemoj. A1 la popularigo de scioncoj kaj literaturo servas ankaŭ Ia 
revuoj de Matica slovenska Slovensko (Slovakio), Slovenske pohDadg 
(Slovaka Observo) kaj la populara monatagazeto Matiĉne ĉitanie; la las- 
tenomita aperadas en 40.000 ekz. A1 la popolklerigistoj servas la dumo- 
nata periodaĵo Pudovgchova (Popolklerigo).

Nuntempe estas preparata leĝo pri ŝtatigo de Matica slovenska. Tio 
ĉi signifas, ke Matica slovenska fariĝas ĉiam pli grava popolkleriga in- 
stituto, al kiu la ŝtato donas ĉiarn pli gravajn taskojn. Gi do 
la ĉefhelpanto de la ŝtata kleriga aparato kaj do grava helpanto 
struado de socialismo.

ilarkado de turist-vojeto
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Kastelruino Sklabina ĉe (iranda Fatra

ll)
■

/A.

„Gardenefo de Turiec 64

En nordokcidenta Slovakujo (400 m s. m.) kuŝas ebenaĵo. nomata 
Turjec. Oriente eirkaŭas ĝin montaro Granda Fatra, norde kaj okci- 
dente Malgranda Fatra. Ĉi montaroj sude kuniĝas en montoj de Kremni- 
ca, riĉaj je oro kaj arĝento. La ebenaĵon pro ĝia beleco oni nomas 
„Ĝardeneto de Turjec“. Ĉie ĉirkaŭe, kvazaŭ barilo, etendiĝas longaj 
kaj larĝaj montoj, arbarkovritaj ĝis la alteco de 1300 m. Super la 
arbarlinio, la montoj estas nndaj — ĉi tie etendiĝas herbejoj kaj paŝte- 
joj. En la arbaroj vivas melo, sur la arboj saltadas sovaĝkato, embuskas 
danĝera linko, kuradas kapreoloj kaj cervoj, vagadas nrso. Snper ia 
montoj kaj herbejoj cirkuladas sovaĝbirdoj kaj tiam kaj tiam aperadas 
aglo. En pli altaj regionoj sin paŝtas ŝafoj kaj troviĝas paŝfistkabanoj,
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kie el ŝafa lakto estas farataj diversspecaj bongustaj fromaĝoj. En 
arbaraj torentoj naĝas trutoj, en rivero Turiec salinoj, ezokoj ktp.

Bona paŝtaĵo por brutaro, profundaj arbaroj kaj malgrandaj grotoj 
en kalkoŝtonaj montoj, jam en pratempoj vivtenis kaj ŝirmis la bomon. 
En la grotoj estis trovitaj ostoj de grota urso, entere oni trovis cindru- 
jojn, ŝtonajn kaj bronzajn ilojn, krome batalilojn el la VII.-IX. jarcentoj.

E1 kastelruinoj ni menciu almenaŭ du.
La kastelo Zniev situas plej alte en Slovakujo. En ĝi trovis rifuĝejon 

reĝo Belo IV-a, fuĝinte antaŭ la Tataroj post perdita batalo en 1241. 
Gis la XVI-a jarcento ĝi estis t. n. departementa kastelo. La nomita 
reganto fondis ĉe ĝi monaliejon kaj la monalioj fondis lernejon, kon- 
struis fiŝlagetojn kaj fabrikis paperon. La popolo lernis de ili fabrik. 
vegetaĵoleojn, kiujn ole-vendistoj disveturigadis tra Eŭropo, eĉ Siberio.

La kastelo Sklabina en la XIV-a jarcento transprenis la rolon de 
„departementa kastelo“. Ĝi ĉesis esti tia en 1746, kiam departementa 
sidejo fariĝis Skta Martino de Turjec. La suban kastelon (el 1610) bru- 
ligis germanaj faŝistoj dum la Slovaka Nacia Revolucio en 1944 kiam 
vilaĝo Sklabina ludis gravan rolon.

Parto de rokaro de Gader-valo en 
Grunda Fulru

gardo de sur Martinaj Nudmontoj al 
la norda parto de Malgranda Fatra



Fatra-Krivan (1711 m) en Malgranda Fatra
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malnovaj preĝejoj troviĝas artistaj memoraĵoj kaj en vilaĝoj in-

ne
En

En 
teresaj estintaj nobelaj sidejoj, la t. n. knrioj.

La vilaĝeton Skta Martino de Turjec la regnestro urbigis, sed ĝi 
povis evolui pro la enviemo de la departementaj kastelposedantoj.
la XIX-a jarcento ĉi tie estis prezentataj la unuaj slovaklingvaj teatra- 
joj. La popolo ĉiuaŭguste kunvenadis en belegaj popolkostumoj, al 
naciaj festoj. La urbo fariĝis slovaka Mekka, ĉar ĉiu konscia Slovako 
konsideris sia devo viziti ĝin almenaŭ unufoje. Ĉi tie estis eldonataj 
gazetoj politikaj, sciencaj. klerigaj kaj libroj ĉiuspecaj. Ĉi tie ekestis 
la unuaj industriaj kaj ekonomiaj entreprenoj slovakaj.

La Ĝardeneto de Turjec estas riĉa ankaŭ je mineralaj akvoj. La plej 
signifaj estas tiuj en Turĉianske Teplice, konataj de 1281. Super 6 ter- 
malaj radioaktivaj fontoj estas konstruitaj bazenoj. La fontovarmo mo- 
viĝas inter 41—47.5 gradoj de Celsius. Oni kuracas ĉi tie muskolan kaj 
artikan reŭmatismon, iskiatikon, renajn. urinvezikajn, haŭt- kaj virin- 
malsanojn. Preskaŭ 2 km longa parko, konifer-arbaroj kaj belega ĉir-
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kaŭaĵo helpas al efika rekreado. En la pasintaj jarcentoj ĉi tie kunve- 
nadis la nobelaro por sin kuraci kaj ne estis loko por malriĉularo. La 
nuna socialisma aranĝo ebligas la sanigadon de la laboranta popolo.

Ferozaj fontoj troviĝas en ĉiuj anguloj de Turjec, krome ankoraŭ unu 
sulfura fonto. La mineralakvo „Fatra“ estas fame konata en la tuta 
Respubliko, ĝi forigas la superfluan stomakacidon. La termala fonto en 
Moŝovce estas uzata por subĉiela banejo.

Malgranda Fatra ĉe la norda limo de Turiec estas pli alta kaj ĝiaj 
pintoj atingas la plej altanpunkton de 1711 m per Krivan (pron.:krivaanj 
— Kurba Monto). Ĉi tiujn belegajn regionojn somere vizitadas multaj 
turistoj kaj vintre progresintaj skiistoj. Sur la sudaj, turjecaj deklivoj 
troviĝas 3 turistaj kabanoj. La kaba.no j sur la nordaj deklivoj troviĝas 
en la belega Vratna-valo, de kie oni povas atingi la montĉenon per sid- 
levilo.

La okcidenta parto de Malgranda Fatra nomiĝas Martinaj Nudmon- 
toj. kun rava elrigardo ĉiudirekta. Monto ĉe monto. sur deklivoj verdas
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Sur la lasta paĝo: Montĉeno de Mcdgranda Fcitra, rigardata de sur Rozsutec

arbaroj koniferaj kaj foliaraj, en la valoj brilas riveretoj kaj torentoj. 
La plej supra parto — ĉirkaŭ 7 km longa kaj tre larĝa — estas herbo- 
kovrita kaj nur kun disa kreskaĵaro de pumilio. Pro tio ĉi-loke vintre 
troviĝas la plej bonaj kaj plej variaj skiadterenoj. En alteco de 1300 m 
staras granda, moderne ekipita turista kabanego. — Sur la Martinajn 
Nudmontojn kondukas ne nur pluraj markitaj irvojetoj, sed arikaŭ kom- 
forta serpent-vojo, irebla ankaŭ por motorveturiloj. Printempe en 1945 
sur ĉi tinj kaj najbaraj montoj okazis kruelaj bataloj.

Montaro Granda Fatra ne estas tiom alta ol la Malgranda Fatra, sed 
ĝi estas multe pli longa kaj pli larĝa. Gi estas kalkoŝtona kaj formas 
belegajn sceneriojn. Ĝi havas longegajn valojn, kiujn la turistoj vizita- 
das tre volonte. Ankaŭ ĉi tie troviĝas turistaj kabanoj. markitaj irvojoj, 
ebligantaj longajn kaj ravajn turismajn ekskursojn. ./. B.

Letervesperon okazigos Esperanto- 
Klubo en MARTIN. Slovakotour, CSR, la 

23. V. 1951. Korespondemuloj. sendu 
bildkarton aŭ leteron. Respondo certa!
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Dudo lzdk:

Kiu
Kiu
Ĉiu

KUR Z ESPER ANTS KEH 0 I) 0P1SO VANIA.
Zopakuj si prvŭ lekciu tolko raz. abv si ju vedel nazpamaf! 

deziras korespondi? — Kto (si) zela korespondovaf? 
volas korespondi? — Kto chce clopisovaf?
deziras i volas)

vi „

55

•)•)

) •)

•) *)

•) ■(

V

•) 5

k . . . . — Kazdv . .. 
korespondi

r

5?

55

tv< 
011 
ona 
ono 
nij3T 
vv

</

(si) zelam (chcem) dopisovat 
zelas (cliceŝ) dopisovaf 
zela chce

zelame 
zelate

5?

5?

5?

(chceme) 
(chcete)
(chcŭ)

zameno

ja
55

55

55

•) •)

•)•)

•)•)

oni, onv zelai/ 
zela (chce) sa: 1‘udia ehcŭ, 
,,cz“ (ty) sa pouziva len 

vvka kazdemu tvoru.

prajŭ si . . .
velmi zriedka, 
teda i diefafu

Mi deziras
(ci) 
li 
ŝi
-A, •

gl 
ni 
vi 
ili 
oni

Poznamka: 
skor literarne, lebo esperantista 
a zvierafu.

Upozornenie: Nikdv nevvnechajme osobne zamena! Ako sme totiz vi- 
deli, pritomnv ĉas slovesa zelaf, priat’ (si) a slovesa chcief konĉi sa 
v esperante v kazdej osobe na „-as“ (deziras, volas). „T)eziras kores- 
pondi“ nam teda nepovie, kto vlastne si praje, ĉi chce dopisovaf. Za- 
ĉiatoĉnik ĉasto robi tŭto chybu, na ktorŭ potom hned dostane (alebo 
aspon mal by dostaf) otazku: — Kiu deziras korespondi? . . . Preto 
chybnŭ, ĉi neŭplnŭ vetu musi doplnif niektorym osobnvm zamenom 
(mi, li, ni atp. dez. kor.) Uvedenemu zdanlive odporuje skutoĉnosf, ze 
v esperant. ĉasopisoch vidavame rubriku s nadpisom: ,,Korespondi de- 
ziras . ..“, ale to je vlastne len ŭvod, zaĉiatok vety, lebo v dalŝom 
texte uvadzajŭ mena osĜb, ktore si chcii dopisovaf.
Kiu? — kto? ktorv, -a, -e? ... je opijtovacie zdmeno.
Ciu — Jtazdv .. . je vŝeobecne zameno.
mi. ci, vi, /i, ŝi, ĝi, ni, vi, ili. . . sii osobne zdmend. 
oni. .. je neurcite zdmeno.
Zainena pouzivame za mena (miesto podstatnveh a prida\nych mien). 
C — kratke ,,u“ ako ked od bolesti skrikneme ,,au!“
Pozor: esperantske ,.aŭ“ znamena: alebo.
Kratke „ŭ“ pouzivame v dvojhlaskach „aŭ“ ,,eŭ“ ako v slovach: 
aŭtomobilo (ĉ.: aŭtomobzlo), Eŭropo (ĉ. Eŭrdpo).
/»’zzzz — s (vzdv len v smvsle: spolu!)

sin joro — pan, sinjorino — pani
Pozor: v uvedenveh slovach ,,n“ ĉitaj tvrdo, teda sin-joro, sin-jorzno, 

ale nie sinjdro, sinjor/no, alebo dokonca sinoro, sinorzno!



viro — muz, virino — zena, eclzo — manzel, edzino — manzelka. 
fraŭlo — ŝuhaj, mladenec, slobodnv (ĉ. s kratkym „a“). 
fraŭlino — deva, sleĉna, slobodna (neĉitaj: fraŭDno!) 
kamarado — kamarat, sŭdruh; kamaradino, kamaratka, sŭdruzka. 
amiko (ĉ. amiko) — priatel, amikino (amikzno) — priatelka. 
knabo — chlapec, knabino — dievĉa, infano — diefa.
Poznamka: ako sme uz uviedli, esperantsky prizvuk je vzdy na pred- 

poslednej slabike, teda zdanlive putuje: armko, amikmo. . .
Skratkp oslovenin (titulov);
s-ro (sinjoro) — pan, s-ino (sinjorino) - pani (vydata) 
f-lo (fraŭlo) — ŝuhaj, mladenec, slob.; f-ino (fraŭlino) 
k-do (kamarado) — kamarat, sŭdruh; k-ino (kamaradino) 

s-uno (samideano) — samidean, esperantista; s-anino (samideanino)
D-ro (i Dro) — doktoro — doktor; D-rino, Drino — doktorka
Inĝ. (inĝeniero) — inzinier; Ark., Arh. — arkitekto, arKitekto (7z = ch) 
Dolezite pravidla: esperanto nerozoznava mluvniĉne rody ako sloven- 

ĉina (napr.: mesiac — on, hviezda — ona, slnce — ono), ale len pri- 
rodzene rody (viro — li, muz — on; virino — ŝi, zena — ona; infano — 
ĝi, diefa—ono).

Zenskĝ rod tvorime, odvodznjeme z muzskeho, priponou „-ino“. (vid’ 
siovenske: Pavol-Paulina, 
ŝvagor-ŝvagrina).

Kazde podstatne meno, 
n.t prvy pohlad (z textu, alebo z dial’ky) zjavne, akeho rodu je, musi 
mat’ osobne zameno „ĝi“ — ono.

oznaĉujŭce zivŭ bytosf, pri ktorom nie je

Homo = ĉlovek homo (ĝi)

Kun kiu vi deziras korespondi?
vi, n, si, gi, iii 
sinjoro, sinjorino 
fraŭlo, fraŭlino 

f kamarado, kamaradino 
Mi deziras korespondi kun< knabo, knabino

infano
amiko, amikino 
samideano, samideanino

Tieto vety obrafte takto:
Kamarado, mi deziras korespondi kun vi. 

Samideanino, mi.... Fraŭlino, mi . . . .
Sloveso „deziras“ nahrad’te slovesom ,,volas“
Poznamka: v esperante si dopisujeme ,,s kto" a 

kun amiko — s priatel’, kun knabino — s dievĉa, 
ulahĉenie (odpada sklonovanie podstatnvch rnien, 
me trapif napr. v slovenĉine, kde temer kazdy pad

nie ,,s kym“, teda: 
ĉo znamena veTke 
s ktorym sa musi- 
ma inŭ koncovku).


